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2. Mustafa Kemal Atatürk ne zaman hayatını kaybetmiştir?

3. Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için her yıl ne zaman anma töreni yapılır?

4. Niçin ilk önce Mustafa Kemal Atatürk'ü öğreniriz?

5. Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenlerinde neler yapılır?

AD I SOYADI: 8. hafta

2. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KAĞIDITÜRKÇE 

...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
    Mustafa Kemal Atatürk 1881 (bin sekiz yüz seksen bir) yılında Selanik’te doğdu. Annesinin adı 

Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Efendi'dir. Mustafa Kemal Atatürk okul çağına geldiğinde, önce  
Mahalle Mektebi'ne gitti. Daha sonra Şemsi Efendi İlkokulu’na devam etti. Mustafa henüz ilkokuldayken 
babası vefat etti. Annesi Zübeyde Hanım, çocuklarını da alarak Mustafa Kemal Atatürk'ün dayısının 
çiftliğine taşındı. Mustafa Kemal Atatürk, çiftlikte kaldığı sürede dayısına yardım etti. Mısır tarlasında 
çalıştı. Bu arada eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayali subay olup orduya katılmaktı. Mustafa Kemal Atatürk bir 
süre sonra Selânik’teki askerî ortaokulda eğitimine başladı. Mustafa Kemal Atatürk çok başarılı ve 
çalışkan bir öğrenciydi. Matematik öğretmeni Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seviyordu. Ona, Kemal 
adını verdi. Mustafa Kemal Atatürk, babasız çok zor şartlarda büyüdü ve okumaktan hiç vazgeçmedi. 
Annesi de onu okutmak için çok çabaladı. Mustafa Kemal Atatürk ailesini ve vatanını çok sever ve 
onlara çok değer verirdi. Mustafa Kemal Atatürk okudu, büyüdü ve subay olarak orduya katıldı. 
Kurtuluş Savaşı’nı başlatarak yurdumuzun düşmanlardan kurtarılmasını sağladı. Mustafa Kemal Atatürk 
olmasaydı ne bayrağımız olurdu, ne de vatanımız özgür olurdu. O yüzden ilk önce Mustafa Kemal 
Atatürk'ü öğreniriz.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 (bin dokuz yüz otuz sekiz) yılında Dolmabahçe Sara-
yında saat 09:05 geçe hayatını kaybetti. Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü tüm yurtta saygı 
ile anılır. 10 Kasım günü saat 9'u beş geçe sirenler çalınır. Vatandaşlar yollarda, iş yerlerinde, okul-
larda, karada, havada, denizde kısacası her yerde saygı duruşuna katılırlar. Okullarda anma program-
ları yapılır. Şiirler okunur, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar söylenir. 

Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz.

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Mustafa Kemal Atatürk ne zaman doğmuştur?

METİN İŞLEME
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TÜRKÇE 

KURALLI VE ANLAMLI CÜMLE KURMA

GÖRSEL OKUMA

Aşağıdaki görsellerin kime ait olduklarını yazınız.

ATATÜRK

.......................... ..........................

.......................... ..........................

''Atatürk'' deyince aklınıza neler geliyor? Yazınız.

.................... .................... .................... ....................

Aşağıdaki karışık olarak verilen sözcüklerden anlamlı ve kurallı cümle oluşturunuz.

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Her / yıkarım / kalkınca / yüzümü / sabah

oynuyorlar / misket / bahçesinde / okulun / çocuklar

yedim / yumurta / kahvaltıda / ekmek / peynir

kurallı / hangisi  / yukarıdakilerden / bir / cümledir
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ONLUK BOZMADAN ÇIKARMA İŞLEMİ
MATEMATİK 

ONLUK BOZARAK ÇIKARMA İŞLEMİ

64 29 36 15 19 
– 3 – 17 – 5 – 4 – 5

55 53 54 46 35 
– 23 – 22 – 34 – 24 – 5

55 46 48 94 21 
– 2 – 3 – 37 – 3 – 1

30 70 60 38 94 
– 11 – 41 – 32 – 29 – 68

60 31 32 73 92 
– 44 – 22 – 26 – 45 – 75

83 72 53 74 83 
– 44 – 46 – 47 – 37 – 44

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.
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PARAMIZI HARCARKEN

PARAMIZI HARCARKEN

HAYAT BİLGİSİ 

Ekmek, su, barınma herkes için bir ihtiyaçtır. 

İhtiyaçlarımızdan artan paraları kumbaraya atarak biriktirmeliyiz. 

Harçlığımızın hepsini harcamayıp bir kısmını isteklerimiz için biriktirmeliyiz.  

İhtiyaçlarımızı almazsak hayatımız tehlikeye girebilir.  

Çok acıkan bir kişi parası ile çikolata almalıdır.  

Paramızı önce ihtiyaçlarımıza sonra isteklerimize harcamalıyız. 

Harçlığımızın büyük kısmını isteklerimiz için harcamak gerekir. 

Paramızı harcarken tutumlu olmalıyız. 

Boş yere para harcamak doğru bir davranış değildir. 

Hayatımız için zorunlu olan şeylere ihtiyaç deriz. 

Sağlam ve kullanışlı bir çantamız varken ikinci çantayı almamız doğru değildir.

........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

Aşağıdaki eşyalardan hangisinin ihtiyaç, hangisinin istek olduğunu altındaki kutucuğa yazınız.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına ''D'' yanlış olanın başına ''Y'' yazınız.
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